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          Kính gửi:   

- Văn phòng Huyện ủy;  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- Công an, BCH quân sự huyện; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc huyên; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 9570/UBND-VX1 ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thực hiện Thông báo kết luận số 1689/TB-BYT ngày 

24/10/2021 của Bộ Y tế; Văn bản số 1983/STTTT-TTCNTT ngày 03/11/2021 của 

Sở Thông tin và Truyền thông. Ngày 06/11/2021 UBND huyện ban hành Công văn 

số 4075/UBND-VHTT về việc triển khai các nền tảng Công nghệ thông tin phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, 

triển khai một số nội dung cụ thể như sau: 

 1. Chỉ đạo, quán triệt tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thực hiện việc cài đặt trên thiết bị di động 03 ứng dụng nền tảng: PC-Covid; 

VN-eID và Sổ sức khỏe điện tử.  

(Gửi kèm hướng dẫn cài đạt 03 ứng dụng PC-Covid; VN-eID và Sổ sức khỏe 

điện tử văn bản này). 

 2. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo kết luận Phiên họp 

giao ban tuần 46: Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn (các nhà hàng ăn uống, chợ truyền thống, cửa hàng tạp 

hoá, siêu thị, doanh nghiệp...) tăng cường công tác khai báo y tế và quét mã QR 

trên nền tảng ứng dụng cũ (Vietnam Health Declaration cũ), các đơn vị chưa tạo 

mã quét QR thì sẽ tạo mã trên nền tảng ứng dụng PC-Covid mới.  

Các đơn vị đã tạo mã QR cũ vẫn sử dụng để quét mã khai báo y tế bình 

thường, đây là ứng dụng đã được liên thông dữ liệu với nhau, xác thực thông tin 

cho nhau. 

3. Các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc huyện; các cơ quan, đơn vị đóng 

trên địa bàn huyện; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhân dân cài đặt ứng dụng 



khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phần mềm ứng 

dụng PC-Covid; VN-eID và Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh.  

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai cần trợ giúp, liên hệ 

với Ông: Lê Văn Cường, Chuyên viên, Phòng Văn hóa và Thông tin; Email: 

Cuonglv3@vinhphuc.gov.vn; ĐT (zalo) 0985897869.  

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Xuân Bình 
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